
Handschriftliches zu den Oracula Sibyllina.
In einer Pergamentiis des hiesigen Klosters των Βλατάδων7 welche

die alte Nummer 9 und die Bezeichnung Μην Νοέμβριος καΐ Δεκέμ-
βριος Σνμεων τον Μεταφραβτον, Βίοι 'Αγίων tr gt, befinden sich
zwischen dem ΙΑ' und dem IB' Hefte zwei Bl tter, welche das Ende
der Vita τον άγίον καΐ ένδόζον [εράρχον Ίωάννον τον Ελεήμονος ent-
halten. Unter dem τέλος der Vita, welches auf Blatt 2b f llt, hat eine
andere alte Hand 33 Verse der Oracula Sibyllina in zwei Spalten (17
und 16) abgeschrieben, Geffcken VIII 217—250. Die Z ge der Schrift
sind fast berall verbla t, viele W rter ausradiert. Ich teile die Va-
rianten des Thessalonicensis (Θ) mit.

Spalte 1: Εκ τον ε' λόγον ενβεβίον τον παμφίλον \ τον εις τον
βίον κωνβταντίνον τον μεγάλον. περί της βιβνλλης \ της έρν&ραίας'
εν άκρωΰτι,χίδί των της \ μαντείας επών τον κύριον και το πά&ος \
όηλονοη. Έβτιν δε η άκρωοτιχίς' \ 'TC - XC · Θυ · ul C · CHP - Cr^oc

217 ιδρώοει δε χ&ών] ιδρώβι (PBVat 1357) γαρ (Const.) χ&ών Θ

218 βαβιλενς] βαβϊλ. &
219 κρίνα ι] κρεΐναι Θ
220 καΐ απιοτοι] καπιβτοι Θ
222] omittit Θ
223—225 χέρΰος όταν ποτέ κόβμος όλος καΐ ακαν&α γένηταί.

ρίψονοιν δ* είδωλα βροτοί xal πλοντον απαντά. \ έκκαύβεί δε το πυρ
γην ονρανυν ήδε &άλαοαν\ εκκαν (έκκανοΐ] Const. Vat.) τύ πυρ γης
ονρανον ήδε &ύλαΰ6α. \ χέροος όταν ποτέ κόόμος όλος καΐ ακαν&α
γίνεται. \ ρίψονοί τα (ρίψωβί τ Const.) είδωλα βροτοί καΐ πλοντον
απαντά Θ

226 ρήζει, τε Const.] ρήζει τε Θ. Ibid. ειρκτής] ηρκτης 0
227 ^] έπ (Φψ-Vat. 1357. 573) Θ
228 των αγίων} τονς άγίονς (Const.) Θ. Ibid. άνόμονς δε το

πυρ] άνόμονς τε το πνρ Θ
229 οππόοα τις] οπόβα τίς Θ
230 βτή&εα γαρ ζοφόεντα (ζοφώεντα Ψ")] <5τί\ϊεα γαρ ζωφόεντα Θ
231 θρήνος δ9 (τ' Const.) εκ] πρίνος τ εκ Θ
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232 εκλείψει βέλας ήελίον ίίβτρων τε χορεΐαι nur Const.] auch
Θ (ίελίου)

233 ειλίζει (ει λήξει VHConst. Marc.)· μήνης δετέ] ήλήζει μήνις δε'ται Θ
234 *'] δε Θ
Sp. 2, V. 235 ff. — 236 ΐβα <Τ όρη] ίβα τ (ΦΨΟοηβΙ) όρη Θ
237 ούκε'τι (ουκ εις Const.) πλουν εζει (ήζει Const.). γη γαρ

$α τότ' εοται (φρυχ&εΐβα κεραυνω Φ Ψ Const.)] ουκ εις πλουν
γη γαρ φρυχ&εΐβα κεραυνω Θ

238 πηγαΐς] πιγαΐς Θ
239 βάλπιγξ δ9] βάλπιγζ Θ. Ibid. πολύ&ρηνον] πολύ&ρινον Θ
240 ώρύουοα μύβος μελέων καΐ πήματα] ώρύουοαν μύβονς μελών

καΐ πίματα &
ταρτάρεον (ταρταρόεν Const. Lactant. Cod. Bonon.) δε χάος δείξει

τότε (ποτέ Const. Vat. Mosc. Marc.)] ταρταρώεν χάος δείξει ποτέ Θ
242 ήζουοιν (ήζουβι &ΨConst Vat. Mosc. Marc.) δ' επί βήμα

&εοϋ βα6ιλήος (βαοιλήες Const. &ΦΨ)] ήζουβι δ' επί βήμα δεοϋ
βαβι Θ

243 ήδε δεείου (ήδε γε &είου Const.)] ήδε γε δεΐου Θ
244 βροτοις^ οφρηγις επίσημος (βροτοΐς, άριδείκετον οίον Const.)]

βρωτοΐς άριδείκετον ε6τι Θ
246 εύβεβέων (εύβεβών Λ) fa% πρόοκομμα δε (τε Const.) κόσμου]

εύβεβών ξωή προΰκομαται κόΰμου Θ
247 φωτίζον (oder φωτίξων)] φωτίξων Θ
248 ράβδος ποιμαίνουοα ΰιδηρείη (Const.) γε (Const.)] ραϋδος

ποιμένουΰα βιδηρειή γαι Θ
249 ούτος ό νυν προγραφείς εν άκροβτιχίοις &εος] ο πρωγραφείς

ούτος εν άκρωότι' &εος Θ
250 ά&άνατος βασιλεύς] ά&άνατος Θ.
Es folgt unmittelbar in Θ:

-f- Φηβΐ, ό ποιήτ'
Και ταυ τι6 παρ ν δηλαδή Θέο&εν
πρωκηρύζαι' άκαρί δ' αύτ άνού
κρίνω' ήμ ο 0ήρ εξελέγζατο που
τ έαυ π ημών πρωμη&εΐας
-{- έγρ ταυ χειρί λ/ πρ τ άλεζανδ...ας

\ν Γ τον έτους 9ΧΓ * Kai οι άναγνωοτ ..
εϋχεβ&ε ύπεραύτοϋ +

Das Jahr ist 1095.

Saloniki. Petros N. Papageorgiu.
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